ACTA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA AMPA
INICI CURS. SESSIÓ DEL DIA 02.10.2014
Acta núm. 07/2014

Assistents:

Miquel (P3), Núria, Marcel, Marina, Ofèlia, Jordi V. Israel, Ismael, Juanjo, Bea, Eva,
Ingrid i Xavi.

Ordre del dia
•

Valoració projecte “Rentem la cara a l’Escola” .

•

Valoració global curs 2013-2014.

•

Valoració resposta quota solidaria.

•

Tancament econòmic curs 2013/2014.

•

Obrir propostes projectes curs 2014/2015.

•

Concretar junta Extraordinària inici curs 2014/2015.

•

Convocatòria relleu Junta actual. Elecció nova Junta.

Desenvolupament de la sessió:

1.- Valoració del Projecte “Rentem la cara a l’Escola”.
Econòmicament: les despeses de la pintura i el treball mà d’obra pugen en total:
2.500€
La col·laboració dels pares ha estat bona, tot i que algun dia ha estat fluix
d’assistència.
Com ha sobrat pintura i encara manquen pintar baranes de l’escola, es podria
pintar amb la pintura que ha sobrat. Es parla de fer una altra crida als pares per
acabar de pintar.
La valoració és positiva.

2.- La valoració global del curs és molt positiva. Es comenta que l’únic que ha
fallat ha estat la promoció dels tallers per als pares. També la recaptació de diners
ha mermat una mica.
Es valora també que la participació dels pares a l’Ampa va ser una mica fluixa.
S’espera que aquest nou curs acadèmic sigui més elevada.

3.- La valoració de la quota solidària ha sigut molt bona. S’han recaptat 2.168€

4.- El tancament econòmic del curs 2013/2014 es positiu i amb romanent.

5.- Concretem la data de la Junta Extraordinària inici curs 2014/2015, pel dijous 23
d’octubre 2014.

6.- Altres:
o Loteria.- Aquest any la loteria es comprarà de la Grossa (Nacional de
Catalunya). El número costarà 5 € però la participació al sorteig constarà
de deu números en joc. Els talonaris estaran disponibles al novembre.
o Pujada al Puiggraciós.- Es decideix recuperar la pujada al Puiggraciós amb
els pares i els nens. Es parla de fer-ho més lúdic que no com una cursa.
Estarà enfocat sobre tot, per als nens. Amb un pícnic, llocs, i
entreteniments. La data que s’escolleix és pel dijous 23 d’octubre.

o Del tema de la renovació de la Junta no es vol parlar gaire, malgrat que el
Marcel ens anuncia que vol demanar la renovació. Mentrestant continuarà
fins que no surti un nou candidat.

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió,

La Secretaria

Vist-i-plau del President

Ofèlia Alba

Marcel Piñol

